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Van vrijdag 31 maart tot en met zondag 2 april is het weer tijd voor het
Creaweekend in de Broodfabriek in Rijswijk. Een ontzettend gezellige beurs met een
breed aanbod aan creatieve workshops, demo's en materialen. En Studio Bosbes is
ook van de partij! Je kunt tijdens de beurs twee verschillende workshops komen
doen: gel printing en mixed media collage tags. Beide workshops komen elke dag
2x voorbij in het programma, dus opties genoeg als je van plan bent naar de beurs te
gaan. Of nu je dit leest, spontaan plannen maakt natuurlijk. Meer informatie en
reserveren vind je via de website van Studio Bosbes, spontaan langskomen tijdens
de beurs kan ook, maar dan is je plek niet gegarandeerd en vol = vol. 
Natuurlijk kun je tijdens het Creaweekend bij de Bosbes Shop terecht voor gel
plates, rollers, sjablonen, textuurplaten en alles wat je maar nodig hebt voor gel
printing en mixed media. Met de code STUDIOBOSBESCWA23 krijg je ook nog eens
€ 2,00 korting op een entreekaart, te reserveren via de website van CreaWeekend. 
Kom je ook even langs? Gezellig om je (weer) eens te ontmoeten!

Creaweekend Rijswijk: 
twee workshops en kortingscode voor entree

Tijd voor wat nieuwtjes! En
kortingscodes, dus... sla je slag. 

Tot snel op een beurs, workshop
of cursus!

Groet, Janneke Hospes

In de vorige nieuwsbrief vertelde ik over Manon, die de winactie had gewonnen en
met haar vriendin Tanja mee mocht naar de workshop Junk Journal. Een primeur,
want deze workshop had ik nog niet eerder gegeven. En wat was het weer heerlijk.
Een berg creativiteit en aan het eind van middag een stapel prachtige junk journals.
Ik had de tijd wel een tikkie te krap ingeschat, dus gaat de nieuwe editie een
middagvullend programma worden: zaterdag 18 maart van 12.30u tot 16.30u. Dan
weten we tenminste zeker dat we genoeg tijd hebben. En lukt het toch niet om het
af te krijgen, dan zorg ik ervoor dat je de essentiële onderdelen af krijgt en de rest
thuis kunt afmaken met de werkbeschrijving. Kom je ook? Voor een impressiefilmpje
van deze workshop: zie @studiobosbes.nl op Instagram of Youtube.

Ha leuke lezer! Nieuwe workshop: Junk Journal

boven en onder:
Mixed Media Collage Tags

boven: gel prints, verwerkt in bijvoorbeeld oorbellen

https://www.creaweekend.nl/kaartverkoop/
https://studiobosbes.nl/product/creaweekend-rijswijk-workshops-op-de-beurs/
https://www.creaweekend.nl/kaartverkoop/
https://www.instagram.com/studiobosbes.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Okw50_ko-Q8


Yes, de cursus Creatieve Agenda komt er weer aan! Heb jij ook ieder jaar dat je halverwege niet meer
zo happy bent met je agenda? Dat je toch liever een andere indeling had gehad, of een ander
formaat? Of hij is veel te saai, waardoor je helemaal geen zin hebt om erin te kijken. Nou, misschien is
deze cursus dan wel iets voor jou. 
In zeven avonden maak je je eigen (school)agenda. Je mag vooraf kiezen voor een formaat (A4, A5,
vierkant), indeling en lettertype. Je hebt een heleboel opties, die je op de website kunt teruglezen. Bij
elke bijeenkomst staat één materiaal of techniek centraal, waarmee je de achtergronden van twee
maanden gaat maken. Om je een idee te geven: waterverf, acrylverf, sjablonen, pigmentpoeders,
textuurpasta, stempels en stempelinkt, inktborstels, en dan ben ik er nog niet. Samengevat: Mixed
media. Natuurlijk heb je helemaal de vrije keuze qua kleur en stijl, de agenda wordt tenslotte jouw
unieke boek. Je kunt kiezen of je ook collage toevoegt, daar kun je thuis makkelijk mee verder gaan
tussen de cursusavonden in. Op de laatste avond maken we de kaft en binden we je agenda met
ringen tot een boekje.  

Cursus: Creatieve Agenda

Zeven woensdagavonden creatieve me-time, misschien wel met
een vriendin/zus/collega?
Bergen uitleg over verschillende materialen
Een jaar lang plezier als je je agenda openslaat
En de bonus: hopelijk inspireer je jezelf in dat jaar om die dingen
te gaan doen, waar je tijdens het maken blij van werd.

En stel je eens voor...

Deze cursus start weer op woensdagen vanaf 29 maart, voor alle
data: zie de volgende bladzijde. 

En dan nu de klapper: nieuwsbrieflezers krijgen bij aanmelding vóór 
1 maart € 40,00 korting op de totaalprijs en betalen daardoor geen 
€ 329,00 maar slechts € 289,00 voor de volledige cursus. Daarbij zijn
alle materialen inbegrepen en zien we elkaar 7 keer in Woerden, direct
naast het NS-station. Gebruik bij aanmelding de code
CREAGENDA2023, dan wordt de korting automatisch verrekend.
Betaling in twee termijnen is mogelijk, neem hiervoor contact op met
info@studiobosbes.nl . Voor deze cursus is een minimum van 4
deelnemers nodig. Wie neem jij mee?

Schrijf je deze maand nog in en
ontvang een korting van € 40,00.



Wat?
Wanneer? 

(klik op de datum voor
uitgebreide informatie)

Korte omschrijving

Junk journal
XL WORKSHOP

za. 18 maart, 
12.30-16.30 uur

Van verschillende mooie papiertjes maak
je een junk journal, ook de kaft maak je

helemaal in jouw stijl.

Gel printing: 
vervolgserie 

Deze workshops 
zijn ook los 

te reserveren.

woensdag 8 februari,
22 februari en 8 maart,

19.30 - 22.00 uur

Na de basisworkshop leer je drie
specifieke technieken: 

1. met echt plantmateriaal, 
2. lagen en transparantie, en 
3. image transfer en collage

Mixed Media 
Art Journal

zaterdag 25 februari, 
14.00 - 16.30 uur

Je begint met een blanco art journal en
krijgt uitleg over de opbouw van een

mixed media pagina. Je bewerkt de kaft
van jouw art journal met verschillende

acrylmediums.

Cursus: 
Creatieve Agenda 

(mixed media)
 

kortingscode:
CREAGENDA2023

7 woensdagavonden:
29 maart, 12 en 26

april, 17 en 31 mei, 14 en
28 juni

steeds van 19.30 -
22.00 uur

Je maakt je eigen agenda voor het
nieuwe (school)jaar, waarbij je elke avond

nieuwe technieken en materialen leert
kennen. Kies zelf wat je wilt gebruiken in
jouw agenda, geniet van het maken én

een jaar lang gebruiken.

Basisworkshop 
gel printing

za. 25 maart, 
14.00-16.30 uur

Je maakt kennis met gel printing: een
druktechniek met acrylverf op een

flexibele plaat, waarbij je in lagen kunt
werken.

Workshops 
Creaweekend 

Rijswijk

vrijdag 31 maart,
zaterdag 1 april
zondag 2 april

Workshop Gel printing 
Workshop Mixed Media Collage Tag 

Wat staat er op de planning dit voorjaar?

Ik hoop je snel te zien, groetjes!
Janneke Hospes

https://studiobosbes.nl/product/junk-journal-workshop-18-3-23/
https://studiobosbes.nl/product/junk-journal-workshop-18-3-23/
https://studiobosbes.nl/product/junk-journal-workshop-18-3-23/
https://studiobosbes.nl/product/workshopserie-gel-printing-verdieping-1-2-en-3/
https://studiobosbes.nl/product/mixed-media-art-journal-workshop-25-feb-2023/
https://studiobosbes.nl/product/mixed-media-art-journal-workshop-25-feb-2023/
https://studiobosbes.nl/product/mixed-media-art-journal-workshop-25-feb-2023/
https://studiobosbes.nl/product/cursus-creatieve-agenda-mixed-media/
https://studiobosbes.nl/product/cursus-creatieve-agenda-mixed-media/
https://studiobosbes.nl/product/gel-printing-basisworkshop-za-21-1-2023/
https://studiobosbes.nl/product/gel-printing-basisworkshop-za-21-1-2023/
https://studiobosbes.nl/product/gel-printing-basisworkshop-za-21-1-2023/
https://studiobosbes.nl/product/creaweekend-rijswijk-workshops-op-de-beurs/
https://studiobosbes.nl/product/creaweekend-rijswijk-workshops-op-de-beurs/
https://studiobosbes.nl/product/creaweekend-rijswijk-workshops-op-de-beurs/

